Strängnäs AMS och Trendab inbjuder
till
Supercupen i Rallycross, Crosskart Xtreme och RCH
i Strängnäs den 28-29 sept. 2019

Tävlingen anordnas i överensstämmelse med SBF:s nationella tävlingsbestämmelser och reglemente för
Supercupen, samt denna inbjudan och eventuella PM utfärdade av Sams.
Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF),
Specialidrottsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person
eller sakskador som drabbar deltagaren.
Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att deltaga i tävligen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter
registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören inom ramen för sin verksamhet och oavsett
media form, offentliggör namnuppgifterna.

Arrangör:

Strängnäs AMS

Tävlingsbana:

Strängnäs Motorstadion Härad

Tävlingsledare:

Thord Söderberg 073 9769964

Racecontroller:

Kennet Svensson

Bitr. Racecontroller

Meddelas i PM

Bitr. Racekontroller

Per Jacobsson

Domarordförande:

Sune Sandberg

Domare:

Thomas Avelin

Teknisk kontrollant:

Jonny Walter VMS

Teknisk chef:

Tobias Hiltunen

Administrativ chef:

Dennis Langevik

Faktafunktionärer:
Start:

Lars-Erik Dahl

Miljöchef:

Mål: Bo Bergstrand

Ljudmätning: Meddelas i PM

Thomas Larsson

Säkerhetschef:

Ulf Andersson

Förarkontakt:

Meddelas i PM

Tävlingsform:

Tvådagars tävling med fyra kvalomgångar, semifinaler och finaler
Kvalomgångar 3 varv, finaler 4 varv, träning1x3 varv, warm up sön.2 varv.

Träning/Körordning: Klassvis Supernat,RCH, 2150 jun. 2150, Crosskart Extreme, 2400
Tävlingsplats:

Strängnäs Motorstadion Härad Avfart 135 E 20 S -näs - Eskilstuna

Resultatlista:

Anslås på officiell resultat tavla och senare på www.supercupenirallycross.se

Deltagare klasser:

Supernationell, 2400, 2150.2150 junior,RCH och Crosskart Xtreme

Gallringsmetod:

Innehavare med giltig nationell eller internationell rallycrosslicens
samt utländska deltagare från EU/EES land med motsvarande licens
och starttillstånd från respektive lands ASN(Bilsportförbund) .
Tävlingarna är även öppen för deltagare med svensk, nordisk/NEZ licens gällande
för crosskart. Tävlande från övriga länder ska uppvisa giltig licens och starttillstånd
från respektive lands ASN.
Arrangören äger rätten till fri gallring

Begränsning av antalet startande: Max fyrtio (40 ) startande per klass eller hundratrettio (130 ) totalt.
Anmälan:

www.datapolen.se Anmälan stänger fjorton ( 14 ) dagar före tävling den 14/9.
Glöm inte att fylla i transponder nummer på anmälnings blanketten.
Om el önskas måste det vara angivet i anmälan.
Fri entré för förare och fyra ( 4 ) medföljande mekaniker.

Startavgift:

1500 sek för samtliga klasser förutom juniorklass som betalar 1000 sek. Avgiften
Insättes på Sams BG 5613-1394 senast 20/9
Efteranmälan senare än fjorton dagar före tävling mot dubbel avgift.

Avanmälan:

Avanmälan senare än fyrtioåtta (48 ) timmar debiteras full startavgift.

Avlysning:

Avlysning av tävlingen kan ske vid mindre än
tidens utgång.

Tillstånd/Licens:

Polis A134.601/2019

80 anmälda vid anmälnings-

Banlicens:

RC Sö/Vä BF 20518 UD

Mediaansvarig:

Thord Söderberg 0739769964

Depå:

Depå yta på max 108 m2. Rektangulärt, Exempel 12 x 9 meter. Vid behov av
större yta så skall arrangören kontaktas senast två veckor före tävlingens datum för
godkänande.

Elanslutning:

Elanslutning med 10 amp enfas för 350:- för hela helgen måste anges på anmälan.
Avgiften inbetalas på BG 5613-1394 senast 20/9 se ovan

Prisutdelning:

Prisutdelning kommer att hållas efter avslutad tävling vid prispallen.

Hederspriser:

Till de sex främsta i varje klass.

.
Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten till reklam på tävlingsbilarna.

Upplysningar:

Thord Söderberg 073 976 99 64

Preliminär tidplan för helgen:
Fredag den 27 september
15,00-22,00 Depå öppen
15,00-21,00 Administrativ incheckning i klubbhuset .
16,30-21,30 Tävlingsbesiktning

Lördag den 28 september
07.00
Depå öppen
07.00- 08.00 Administrativ incheckning
07.00-08.00
Tävlingsbesiktning
08.15
Förarmöte vid startplattan.
09.00-11.00
Träning
11.15-13.15
Omg. 1
13.20-14.00
Funktionärslunch
14.10-16.10 Omg. 2
16.10-18.00 Omg. 3
Söndag den 29 september
09.00-10.30 Warm up 2 varv
10.40-13.00 Omg 4.
13.00-13.45 Funktionärslunch
13.50-15.35
Finaler

Extra utlottning av Supercupens ledning
Utlottning av Autoracings föraroverall sker på samtliga deltagares startnummer
i klasserna 1.5.1 - 1.5.5

Strängnäs AMS och våra sponsorer hälsar alla välkomna

